
UCHWAŁA NR XXVIII/152/2014
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 
2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 
142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 
1240 ze zm) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje : 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 1 143 805 zł (dochody bieżące zwiększa się 
o kwotę 206 005 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 937 800 zł) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 
rok 2014 o kwotę 2 263 513 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 376 287 zł, wydatki majątkowe zwiększa 
się o kwotę 2 639 800 zł) oraz dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 119 708 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi 
zmiany: planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały planu wydatków związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany 
w załączniku nr 6 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. jak 
w zał. nr 4 do niniejszej uchwały dotacji udzielanych w roku 2014 dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do 
uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r., jak w załączniku Nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Polskiej Cerekwi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/152/2014 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014r. 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział Rozdział §
 Zwiększenie 

planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie 
planu wydatków 

w zł 
010   Rolnictwo i łowiectwo  15 000
 01008  Melioracje wodne  15 000
   wydatki jednostek budżetowych, 

w tym: 
 15 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 15 000

700   Gospodarka mieszkaniowa  16 999,96
 70005  Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
 16 999,96

   wydatki jednostek budżetowych, 
w tym: 

 16 999,96

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 3500

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 13 499,96

750   Administracja publiczna 15 774 26 613
 75023  Urzędy gmin 15 774 26 613
  2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich 

15 774  

   wydatki jednostek budżetowych, 
w tym: 

 227

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 227

   wydatki na programy 
finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań 
gminy, w tym: 

 26 386

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 16 547

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 9 839
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751   Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

10 190 10 190

 75113  Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 

10 190 10 190

  2010 Dotacje celowe przekazane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom 
ustawami 

10 190  

   wydatki jednostek budżetowych, 
w tym: 

 10 190

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 2 042

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 8 148

758   Różne rozliczenia 10 145  
 75801  Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

10 145  

  2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa 

10 145  

801   Oświata i wychowanie 137 709 143 171,39
 80101  Szkoły podstawowe  4 500
   wydatki jednostek budżetowych, 

w tym: 
 4 500

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 4 500

 80104  Przedszkola 137 709 137 709
  2030 Dotacje celowe z budżetu 

państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 

137 709  

   wydatki jednostek budżetowych, 
w tym: 

 137709

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 7 000

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 130 709

 80110  Gimnazja  962,39
   wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań 
gminy, w tym: 

 962,39

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 962,39

852   Pomoc społeczna 3 000 3 647,65
 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 3 000 3000
  2030 Dotacje celowe z budżetu 3 000  
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państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 

   wydatki jednostek budżetowych, 
w tym: 

 3 000

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 3 000

 85295  Pozostałą działalność  647,65
   wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań 
gminy, w tym: 

 647,65

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 335,1

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 312,55

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 65 800

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  65 800
   wydatki jednostek budżetowych, 

w tym: 
 65 800

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 65 800

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

29 187  

 92195  Pozostała działalność 29 187  
  2007 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich 

29 187  

926   Kultura fizyczna  67 000
 92601  Obiekty sportowe  67 000
   wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , w części 
związanej z realizacją zadań 
gminy, w tym: 

 67 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 67 000

     Zmniejszenie 
planu wydatków 
w zł

801   Oświata i wychowanie  124 709
 80104  Przedszkola  124 709
   wydatki jednostek budżetowych,  124 709
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w tym: 
   wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
 124 709

926   Kultura fizyczna  600 000
 92601  Obiekty sportowe  600 000
   wydatki jednostek budżetowych, 

w tym: 
 600 000

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 550 000

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

 50 000

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 206 005 -376 287
III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
 Zwiększenie 

planu dochodów 
w zł 

Zwiększenie 
planu wydatków 

w zł 
700   Gospodarka mieszkaniowa 95 000 7 500
 70005  Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 
95 000 7 500

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

95 000 

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  7 500
750   Administracja publiczna 17 800 17 800
 75023  Urzędy gmin 17 800 17 800
  6207 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich 

17 800  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
w tym: 

 17 800

   na programy finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 uofp, w części związanej 
z realizacją zadań gminy 

 17 800

754   Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

 6 500

 75405  Komendy powiatowe policji  6 500
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  6 500
921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 370 000

 92195  Pozostała działalność  370 000
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

w tym: 
 370 000

   na programy finansowane 
z udziałem środków, o których 

 370 000
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mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 uofp, w części związanej 
z realizacją zadań gminy 

926   Kultura fizyczna 825 000 2 285 000
 92601  Obiekty sportowe  635 000
   inwestycje i zakupy inwestycyjne  35 000
   wniesienie wkładu do spółki 

prawa handlowego 
 600 000

 92695  Pozostała działalność 825 000 1 650 000
  6260 Dotacje otrzymane 

z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie  lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych  jednostek 
sektora finansów publicznych 

825 000  

   inwestycje i zakupy inwestycyjne  1 650 000
     Zmniejszenie 

planu wydatków 
w zł

926   Kultura fizyczna  47 000
 92601  Obiekty sportowe  47 000
   inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

w tym 
 47 000

   na programy finansowane 
z udziałem środków, o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 uofp , w części związanej 
z realizacją zadań gminy 

 47 000

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 
majątkowych

937 800 2 639 800

V. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział Rozdział §
 Zmniejszenie 

planu wydatków 
w zł

Zwiększenie 
planu wydatków  

zł
921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 700 2 700

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

2 700 2 700

   wydatki jednostek budżetowych, 
w tym: 

2 700 2 700

   wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

 2 700

   wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych 

2 700  

VI. Razem zmiany w planie wydatków bieżących 2 700 2 700
VII. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział Rozdział §
 Zmniejszenie 

planu wydatków 
w zł

Zwiększenie 
planu wydatków  

zł
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926   Kultura fizyczna 11 000 11 000
 92601  Obiekty sportowe 11 000 11 000
   inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000 11 000
VIII. Razem zmiany w planie wydatków majątkowych 11 000 11 000
IX. Zmiany w planie przychodów   
  §  Zwiększenie 

planu 
przychodów w zł

 

  950 Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 

1 119 708  

X. Razem zmiany w planie przychodów 1 119 708  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/2014 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2014 

 W zał. Nr 3 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2014 r w lp dodaje się pkt 3.§ 950 „Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy” zwiększa się przychody o kwotę 1 119 708 zł.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/2014 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r 

   Dochody bieżące  

Dział Rozdział §
 Zwiększenie planu 

dochodów w zł 
751    10190
 75113   10190
  201

0 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami 

10190

   Razem 10190
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/152/2014 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. 

  Wydatki bieżące  

Dział Rozdział
 Zwiększenie planu 

wydatków w zł 
751   10190

 75113  10190

  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10190

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2042

  wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8148

  Razem 10190
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/152/2014 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 27 marca 2014 r. 

 W zał Nr 7 do uchwały Nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w Dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 754, rozdziale 75405, nazwa zadania Zakup 
samochodu dla Policji, zwiększa się dotację celową o kwotę 6 500 zł.
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Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w rozdziale

75023 o kwotę 15 774 zł – środki unijne z programu e-puap

75113 o kwotę 10 190 zł– dotacja na wybory do parlamentu europejskiego

75801 o kwotę 10 145 zł – subwencja oświatowa

80104 o kwotę 137 709 zł – dotacja na przedszkola

85295 o kwotę 3 000 zł – dotacja na działalność GOPS

92195 o kwotę 29 187 zł – środki z refundacji za projekt przeprowadzony w 2013 r. „Amazonki i ułani”

70005 o kwotę 95 000 zł – planowane środki ze sprzedaży gruntów

75023 o kwotę 17 800 zł – dochody majątkowe w ramach programu e-puap

92695 o kwotę 825000 zł – planowana dotacja z budżetu państwa w związku ze złożonym wnioskiem na
budowę widowni

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

01008 o kwotę 15 000 zł rów w Łańcu

70005 o kwotę 16 999,96 zł– przeglądy budynków, operaty szacunkowe, bieżące utrzymanie budynków

75023 o kwotę 1 000 zł – wkład własny w ramach projektu Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju
Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, 25 613 zł wydatki na realizację
programu e-puap

75113 o kwotę 10 190 zł wydatki na wybory do parlamentu europejskiego

80101 o kwotę 4 500 zł – dojazdy na basen szkołą Wronin

80104 o kwotę 137709 zł na wydatki bieżące – w związku z otrzymaną dotacją (w tym 3 000 na koce i leżaki
przedszkole Wronin)

80110 o kwotę 962,39 zł na realizację projektu droga do lepszej przyszłości II – kwota niewykorzystana
w 2013 r

85219 o kwotę 3 000 zł na wydatki bieżące GOPS (środki z dotacji)

85295 o kwotę 647,65 zł – na projekt POKL – kwota niewykorzystana w 2013 r.

90015 o kwotę 65 800 zł– umowy na konserwację oświetlenia

92601 o kwotę 67 000 zł – wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Konie bez granic” - częściowo
przeniesione z wydatków majątkowych, pozostała kwota to różnica w kursie waluty

70005 o kwotę 7 500 zł – wykup gruntów

75023 o kwotę 17 800 zł – wydatki majątkowe w ramach programu e-puap

75405 o kwotę 6 500 – na zakup samochodu dla policji

92195 o kwotę 370 000 – na realizacje inwestycji zagospodarowanie zdegradowanych terenów (zamek w PC)

92601 o kwotę 35 000 – zbiorniki na gaz WOSR oraz 600 000 zł na objęcie udziałów w spółce o nazwie
„Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o”

92695 o kwotę 1 650 000 – zadanie Przebudowa hali widowiskowo – treningowej polegającej na dobudowie
trybuny krytej na 720 miejsc w WOSR w Zakrzowie – (50% dotacja z budżetu państwa).

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 47 000 zł - „Konie bez granic” - przesuniecie do wydatków
bieżących

Przeniesienie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 2 700 zł – na umowę o dzieło w związku z przeglądami
budynków

Przesuniecie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 o kwotę 11 000 zł – z zadania „Wyposażenie WOSR”
na zadanie „Centrala telefoniczna WOSR”.
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